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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w 
Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.: „Remont pokrycia 
dachu Budynku Myjni, częściowy remont pokrycia dachu Budynku Stacji Obsługi oraz remont 
pokrycia i uszczelnienia świetlików Budynku Stacji Obsługi”.  
 

1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. 
ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice 
 

2) Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu i remont świetlików Budynku 
Myjni i Budynku Stacji Obsługi na  działce oznaczonej numerem 747/77 i 980/77 wpisanej do 
Księgi Wieczystej pod numerem KA1K/31290/7.  

1. Proponowany zakres robót powinien być zgodny z zakresem prac –  Załącznik nr 1, stanowiącym 
załącznik do umowy.  

2. Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką 
budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

3. Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Zamawiający ma prawo udzielenia 
wykonawcy wytycznych, co do rodzaju materiałów, które mają być użyte do wykonania 
zamówienia.  

4. Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać atesty i aprobaty 
techniczne, zgodne obowiązującymi normami. 

5. Wszelkie użyte nazwy handlowe w Załączniku nr 1 prosimy traktować jako informację uściślającą. 
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych. 

6. Remont będzie wykonywany, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 

prowadzenia robót oraz innych niebezpiecznych miejsc. Po zakończeniu robót Wykonawca 
uporządkuje teren w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonania robót. 

8. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych 
faktur VAT  z terminem płatności 21 dni w formie przelewu bankowego. Wykonawca wystawi 
fakturę po wykonaniu zamówienia.  

9. Formularz oferty na  wykonanie remontu pokrycia dachu i remontu świetlików – Załącznik nr 2, 
 
3) Termin realizacji zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe dotyczącej przedmiotowej oferty zostały 
wykonane najpóźniej do dnia 15 października 2019 roku. 
 

4) Okres gwarancji. 
Wykonawca udzieli 36 - miesięcznej gwarancji na  przedmiot zamówienia od bezusterkowego 
odbioru końcowego. 
 

5) Miejsce, sposób i termin składania ofert. 
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A., 
ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice, I piętro Biuro Zarządu do dnia 26.07.2019 roku do 
godziny 15.00.  
Dopuszcza się oferty złożone w formie elektronicznej pod adresem e-mail: 
oferty@pkskatowice.com.pl 
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Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opisanej 
następująco: 

 
6) Warunki płatności. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowało wszelkie należności przysługujące 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa (cena netto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) i będzie powiększona o podatek 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany 
na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAY częściowej raz w miesiącu 
po realizacji części prac przedmiotowego zadania i potwierdzeniu wykonania części prac 
protokołem odbioru sporządzonym przez Strony.  

5. Szczegółowe kwestie dotyczące wynagrodzenia normuje umowa między Stronami 
realizującymi przedmiotowe zamówienie ofertowe. 
 

7) Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

8) Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Pan Grzegorz Janawa e-mail: biuro@pkskatowice.com.pl tel. 32/255-29-84, 
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.                    
z siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 
 

9) Opis sposobu przygotowywania oferty - wymagania podstawowe. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych i wariantowych. 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
jeden z dokumentów określających status prawny Wykonawców lub pełnomocnictw 
wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Biuro Zarządu 

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów  
Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. 

ul. Roździeńska 41 
40-382 Katowice 

Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty wykonanie zadania pn.:  
„Remont pokrycia dachu Budynku Myjni, częściowy remont pokrycia dachu Budynku Stacji 
Obsługi oraz  remont pokrycia i uszczelnienia świetlików Budynku Stacji Obsługi”.  
 
Nie otwierać przed dniem 29.07.2019 roku godz. 12.00 
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4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi 
przez Zamawiającego. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
 

10) Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać:  
1. Zakres wykonywanych prac – Załącznik nr 1 
2. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

zaproszenia – Załącznik nr 2 
3. Polisa OC Wykonawcy - Załącznik nr 4 
4. Informacja RODO - Załącznik nr 5 
5. Parafowany egzemplarz wzoru umowy  

 
11) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności z zakresu przedmiotu 
zamówienia, 
Zamawiający oceni posiadanie uprawnień przez Wykonawcę na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia zawartego w ofercie. 

2) Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający oceni w/w na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie. 

3) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne i 
terminowe wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia.  
Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie. 

4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający oceni w/w na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie przeprowadzana w oparciu o 
przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły (spełnia/ nie spełnia). 

12) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zakres wymagań 
dotyczących realizacji zadania. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11), 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty. 
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1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 
nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert, dopuszczalny wydruk w formie 
elektronicznej.  

2) Prowadzenie działalności gospodarczej minimum 3 lata. 
3) Obrót za poprzedni rok finansowy  minimum 5.000.000,00 PLN 
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w zaproszeniu. 
5) Oświadczenie Wykonawcy o realizacji w okresie ostatnich 3 lat podobnych zadań – 

przynajmniej 3 obiektów o powierzchni powyżej 4.000,0 m2. Wymagane załączenie 
referencji.  

6) Posiadanie autoryzacji od producenta materiałów użytych do realizacji przedmiotowego 
zadania. 

7) Zastosowanie materiałów nie gorszych niż wymienione w specyfikacji.  
 

13) Opis sposobu przygotowywania oferty - wymagania podstawowe. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych i wariantowych. 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
jeden z dokumentów określających status prawny Wykonawców lub pełnomocnictw 
wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby. 

6. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi 
przez Zamawiającego. 

7. Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez wykonawcę. 
 

14) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę: 
a)  80 % cena,  
b) 10 % doświadczenie, 
c) 10 % gwarancja 
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15) Informacje o udzieleniu zamówienia. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie 
poinformowany o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny lub skorzystać z prawa unieważnienia postępowania.  
 

16) Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 
1. W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 

ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców,  
2. Cena oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zadania, 
3. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 
17) Uwagi. 
1. Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. Zgodnie z art. 4 pkt. 8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.),przepisów tej ustawy nie stosuje 
się do niniejszego zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze 
złożonych ofert. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą 
własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu i pracowników. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 
Potwierdzeniem wykonania wizji lokalnej będzie podpisany protokół przez Oferenta                            
i Zamawiającego.   
 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie zakresu prac do wykonania remontu pokrycia dachu i remontu świetlików -                
opis technologii wykonania – Załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – Załącznik nr 2 
3. Polisa OC - Załącznik nr 4 (dostarcza Wykonawca) 
4. Informacja RODO – Załącznik nr 5 
5. Parafowany egzemplarz wzoru umowy  


